
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 23 juni 2020 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. A.L. van Kempen, wethouder; Dhr. 
J.J.G. Covers, secretaris; Mevr. M.E.I. Volten, wethouder; Mevr. H.M.A. Hooij, 
wethouder 

Afwezig  

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-134787 - 318645 

Onderwerp Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 16 juni 2020 

Portefeuillehouder  

Afdeling TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 16 juni 2020 vast te stellen. 

Samenvatting  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-109633 - 316909 

Onderwerp Advies PHO Economie & Leefomgeving 24 juni 2020 Holland Rijnland 

Portefeuillehouder Mevr. M.E.I. Volten, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Stem in met de adviezen (bijlage 1) over het portefeuillehoudersoverleg 
Economie en Leefomgeving van 24 juni 2020 van Holland Rijnland. 

Samenvatting Op 24 juni 2020 vindt een digitaal portefeuillehoudersoverleg Economie en 
Leefomgeving via MS teams plaats. Het college wordt geadviseerd over de 
verschillende agendapunten die in bijlage 2 zijn verwoord. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-19-107319 - 316333 

Onderwerp Adviezen Algemeen Bestuur 24 juni 2020 Holland Rijnland 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen over de onderwerpen op de agenda van de 
vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van Holland Rijnland d.d. 24 juni 
2020. 
  

Samenvatting Op woensdag 24 juni 2020 vergadert het Algemeen Bestuur van Holland 
Rijnland (MS Teams). Er wordt geadviseerd over de verschillende  onderwerpen 
op de agenda. Deze adviezen zijn op 17 juni 2020 ook besproken met de leden 
van het Algemeen Bestuur (AB) uit de Duin- en Bollenstreek. De adviezen en het 
concept-verslag van de bespreking met de AB-leden zijn als bijlagen bij dit 
voorstel gevoegd. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 



Zaak / doc nr Z-20-125791 - 299927 

Onderwerp Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming met ingang van 1 mei 2020 

Portefeuillehouder Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester 

Afdeling TM Personeel en Organisatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De aanwijzing van mevrouw M. Magala als Functionaris 
Gegevensbescherming met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020 in te 
trekken 

2. Mevrouw A. Blufpand met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020 aan te 
wijzen als Functionaris Gegevensbescherming. 

3. Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de 
raad voorgesteld wordt om: 
1. De aanwijzing van mevrouw M. Magala als Functionaris 
Gegevensbescherming met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020 in te 
trekken 
2. Mevrouw A. Blufpand met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020 aan 
te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming. 

Samenvatting Op grond van artikel 37 lid 1 van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) zijn alle overheidsorganisaties verplicht een 
Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De FG is onder meer 
verantwoordelijk voor het toezicht houden op de naleving van de privacywetten 
en – regels, het inventariseren en bijhouden van gegevensverwerkingen en het 
afhandelen van vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie. 
Daarnaast kan de FG ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen van interne 
regelingen.  
  
Vanwege het vertrek van de huidige FG per 1 mei 2020 is het nodig haar 
aanwijzing als FG in te trekken en een nieuwe FG aan te wijzen. Mevrouw 
Blufpand wordt per 1 mei 2020 aangewezen als FG.  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-114383 - 301414 

Onderwerp Motie ja-ja sticker 

Portefeuillehouder Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

De raad voor te stellen: 
1. het systeem van de JA/JA-sticker vooralsnog niet in te voeren; 
2. het gebruik van de huidige NEE/NEE- en NEE/JA-stickers actief te promoten. 
  

Samenvatting  
Op 30 januari jl. heeft de gemeenteraad een motie, Minder afval door JA/JA-
sticker, aangenomen waarbij het college is verzocht om de invoering van het 
systeem van JA/JA-stickers voor te bereiden en een voorstel tot 
invoering uiterlijk in het 2e kwartaal aan de commissie voor te leggen. Het doel 
is om de hoeveelheid ongevraagd/ ongewenst papier, en daarmee het afval, te 
verminderen. 
Uit de jurisprudentie blijkt dat de invoering van het systeem van JA/JA-stickers 
alleen kan met een lange invoeringstermijn van zo'n 1 1/2 jaar. Ook wordt er in 
2021 een uitspraak van de Hoge Raad verwacht over de rechtmatigheid van dit 
systeem. 
 
Het doel van het verminderen van de hoeveelheid afval kan ook worden bereikt 
door het huidige systeem van NEE/NEE- en NEE/JA-stickers actief te promoten. 
Uit de raadpleging van het digipanel 'Team Teylingen' blijkt namelijk dat de helft 
van de panelleden, die nu geen NEE/NEE- of NEE/JA-sticker heeft, de 
ongeadresseerde reclamefolders niet op prijs stelt. Hiervoor kan gebruik 
gemaakt worden van de lokale krant, De Groene Uitdaging en de gemeentelijke 
website. 
 
Besloten wordt om de raad voor te stellen 
1. het systeem van de JA/JA-sticker vooralsnog niet in te voeren; 
2. het gebruik van de huidige NEE/NEE- en NEE/JA-stickers actief te promoten. 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-131284 - 315396 

Onderwerp Verhuur woningen op het terrein van het voormalig Groot Seminarie te 
Warmond, Mgr, Aengenentlaan 3 



Portefeuillehouder Mevr. M.E.I. Volten, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen over de verhuur 
van woningen op het terrein van voormalig Groot Seminarie Warmond, Mgr. 
Aengenentlaan 3 in Warmond van 29 mei 2020 van GroenLinks vast te stellen. 

Samenvatting GroenLinks heeft op 29 mei 2020 raadsvragen gesteld over de verhuur van 
woningen in Mariëngaerde op het terrein van voormalig Groot Seminarie 
Warmond, Mgr. Aengenentlaan 3 in Warmond. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-128954 - 306823 

Onderwerp Verlengen contract met de coöperatie van JGT's 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland opdracht te geven om de 
resultaatovereenkomst coöperatie Jeugd- en Gezinsteams Holland Rijnland te 
verlengen van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.  

Samenvatting De huidige overeenkomst met de coöperatie Jeugd- en Gezinsteams loopt tot 
eind december 2020, daarna zou het contract beëindigd worden zodat de Jeugd- 
en Gezinsteams van Hillegom, Lisse en Teylingen opgenomen konden worden in 
de integrale toegang. In verband met de coronacrisis lukt het de coöperatie van 
Jeugd- en Gezinsteams op dit moment niet om het proces van ontvlechting van 
de coöperatie in te zetten en samen met de partners verder te werken aan een 
integrale toegang. De coöperatie heeft de gemeenten gevraagd uitstel te 
verlenen en het contract met 1 jaar te verlengen. Op die manier krijgt de 
coöperatie meer ruimte om zaken voor te bereiden. Het opzetten van het 
gemeentelijke projectteam integrale toegang loopt ook vertraging op, waardoor 
het verlengen van het contract met de coöperatie ook aansluit bij de planning 
van de gemeente. In overleg met de coöperatie zijn wij gedeeltelijk tegemoet 
gekomen aan de wens van de coöperatie en verlengen wij het contract met een 
half jaar. Hiermee sluit de toegang tot jeugdhulp goed aan op het project 
integrale toegang. Daarnaast geven wij de coöperatie een aangescherpte 
opdracht mee om op de inhoudelijke doorontwikkeling van de Jeugd- en 
Gezinsteams te blijven sturen. 
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-126302 - 311619 

Onderwerp Rapport Monitor Sociaal Domein: sturen op jeugdhulp 

Portefeuillehouder Dhr. A.L. van Kempen, wethouder 

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. De bijgevoegde raadsbrief Monitor Sociaal Domein: sturen op jeugdhulp vast 
te stellen. 

Samenvatting Het rapport van de Monitor Sociaal Domein: sturen op jeugdhulp bevat op 
hoofdlijnen gegevens over het lokale jeugdhulpgebruik. Daarbij staat een 
beknopte duiding van de gegevens. Dit rapport verschijnt aansluitend op de 
halfjaarrapportages Jeugdhulp. In de raadsbrief wordt het proces rond de 
Monitor Sociaal Domein nader toegelicht. Aan het college wordt gevraagd de 
raadsbrief vast te stellen. Deze informatie helpt de raad om te sturen op 
jeugdhulp. Daarnaast is het rapport toegezegd aan de raad. 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 


